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ח' סיון ,תשפ"ב
 7יוני2022 ,

מכרז כ"א חיצוני –  -19/2022מנהל אגף בינוי ותשתיות
דרגת המשרה :חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף המשרה 100% :משרה
כפיפות  :מנהל מינהל הנדסה/מהנדס המועצה.
תיאור התפקיד:
גיבוש והתווית וביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי והתשתיות ,בשיתוף מנהל המינהל
עיקרי התפקיד
 .1הגדרת מטרות ,תכנון ,ארגון וביצוע של מדיניות המועצה בתחום בינוי ותשתיות.
 .2פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 .3ניהול צוות העובדים באגף.
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות –
 בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ ,באחד או יותר מהתחומים הבאים :
הנדסה ,אדריכלות או תכנון ערים
או –
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע"ג –  2012באותם התחומים.
ניסיון מקצועי –
 עבור בעל תואר אקדמי  5 -שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי לאגף.
 עבור הנדסאי רשום –  6שנות ניסיון כנ"ל,
 עבור טכנאי רשום –  7שנות ניסיון בתחום הנ"ל.
ניסיון ניהולי –
 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
דרישות נוספות –
 שפות – עברית ברמה גבוהה .אנגלית ברמה מקצועית טובה.
 יישומי מחשב – היכרות עם יישומי  ,officeיתרון לשליטה בתוכנות הנדסה מקצועיות (קאד).
מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד:
 ייצוגיות ,שירותיות ,סדר וארגון,
 עבודה בצוות ,יכולת הובלה
 עבודה בשעות לא שגרתיות.
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הליכי המיון הצפויים למשרה:
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו למבחן במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים
לעבודה.
 מועמדים שעמדו ברף הדרישות המתאימות במבחן המיון יוזמנו לוועדת בחינה.
 עלה מספר המועמדים שעמדו בדרישות המתאימות במבחן המיון על שמונה ,יוזמנו לוועדת
הבחינה שמונת המועמדים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר במכון המיון.
 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה
לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו.
 בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם
ברשות המקומית.
מנהלה





מועמדות שתוגש ללא תעודות ואישורים תומכים על השכלה ,ניסיון מקצועי וניסיון ניהולי,
בצירוף קורות חיים מעודכנים (הכוללים מועדי עבודה ותפקיד מפורטים)  -לא תיבחן.
לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4
הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום .21/6/2022
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

משה דוידוביץ
ראש המועצה

